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megfoszt eredeti kontextusatol, ami elhalasztja ajelentcst, 6s mindent az atvalt-
hatosag vegtelen Tukorjatekaba, egy folyamatos dramlasba von, akkor tulajdon-
keppen magatol adodik a valasz; a realgazdasagtdl rcg elszakadt, multinacio-
ndlis penztoke. Ez a tokc termeszetesen nem gonosz, csak mcgvan a sajal
belso logikaja. Globalize. Vagy cppen univerzalizal. Meg ha minden elado is,

ez a. ket fogalom nem csereszabatos. A kerdes az, vajon a globalizacio altal

gyokertelenitett, dekonstrudlt identitasokat fel tudja-e ujra epiteni egy kultura,
mely az univerzalitas jegy6ben 411. No, ez az a pont, ahol nehezen kitapinthato
egy (baloldali) vizio. Tgy aztan kdnnyen elkepzelheto, hogy tenyleg 16gy kcriil a
levesbe.

KovAcs GAbor

A politikai demokracia sorsa

az internet-galaxisban

Bevezetes

A cimvalasztast Manuel Castells The Internet Galaxy cimu konyve inspiralta: eb-

ben a szerzo azt a - mar Az informacio kora cimu haromkotetes monumcntalis

trilogiajaban is kimeritoen targyalt - problemakort gondolja tovabb, hogy az infbr-

macios technologia legujabb fejlemenyet jelento - sokszor metaforikus modon

csak vilaghalokent emlegetett - internet mikcppcn formalja at korunk valosagat,

s mikeppen valtozik meg ennek a valosagnak a struktilraival valo talalkozas sor4n.

Castells muvcnck cime ugyancsak alluzio: Marshall McLuhannek A Gutenberg-

galaxis cimu bestseller^ utal. McLuhan ebben azokkal a kommunikdcio szer-

kczctcbcn bekovetkezo tortcnelmi korszakvaltdsokkai foglalkozik, amelyeknek so-

ran closzor a szobelisegen alapuld kulturarol az irasbeliseg korszakaba, az un.

Gutenberg-galaxisba lepett a vilag, majd pedig - eppen az otvenes-hatvanas evek-

ben kibontakozo tclekommunikacios forradalom eredmenyekeppen - a globalis

falu korszaka valtotta fel a Gutenberg-galaxisnak a nyomtatott konyv uralma altal

femjelzetl tortenelmi periodusat. 1 A teoria mogott az a gondolat van, hogy a kom-

munikacio, illetve a kommunikacios technologiak alapvetoen befolyasoljak az em-

beri tarsadalmak eletet, a ter- es iddkepzetektol a tarsadalmi es politikai struktu-

rakig. McLuhan teoriaja a maga idejen - konyvenek esenddsegei ellcncrc - igen

nagy hatasunak bizonyult; annak az uj nezopontnak volt a jele, amely a kommuni-

kacio problemajanak a fontossagat hangsulyozta a tarsadalomtudom4nyok szama-

ra, s amely szamos uj megkozelitest eredmenyezett, a kommunikaciofilozofiatol a

nacionalizmuselmeletekig.

Jelen tanulmany a kommunikacio 6s a politikai demokracia viszonyanak ker-

deskordre osszpontosit. Az internet megjelenesehez tarsitott digitalis demokracia

jelszava az 6kori gordgok Altai megvalositott kozvetlen demokracia posztmodern

valtozat&vai kecsegtet: olyan politikai model lkent jelenik meg, amely kivanatos

opcio lehet az apatiaba es kozombdssegbe siillyedo kepviseleti demokraciaval

szemben. Nem teljesen uj gondolat ez: a participativ demokracia max a hatvanas

1 Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxtn: a tipogr&fiai ember letrejotte. FordltoUa Krist6 Nagy

Istvan. Budapest, Trezor, 2001.
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evek ifjusagi mozgalmainak is dedelgetett elkepzelese volt. Hannah Arendt, a mo-
dern republikanizmus egyik legismertebb politikai filozofusa - akit erosen meg-
erintett a hatvanas evek hangulata - ugyanesak a gorog modellt tartotta szem elott,

amikor az ujkori tortenelcm legfenyesebb pillanatait a rovid idore megvalosulo, am
menetrendszeruen elbuko tanacsdemokraciaban velte megtalalni.2 Szamosan ra-

mutatnak azonban az ilyesfele elkepzelcsek irrealis mivoltdra. Antik koriilmenyek

kozott az cgyenloscg szigoruan a politikai szfdrara korlatozodott. 3 Az antik

poliszpolgar egyenlok kozott egyenlokent kizdrdlag a politika tcreben jclenhctctt

meg. Az antik demokrdcidnak a modemnel szembeni alapvetd kxilonbsege az,

hogy az antik gondolkodas kiindulopontja nem az egyen volt; a modern indivi-

duum mint jogi es moralis sarokko antik viszonyok kozott teljesseggel anakronisz-

tikus jelensegnek szamitott volna. A gorog demokracia sajatossagait alapvetoen

meghataroztak a premodern viszonyok; a termeszeti kdrnyezetnek valo kiszolgal-

tatottsag es a technologiai fejletlenseg kikerulhetellen peremfelteteleket jelenteltek

az antik politikai kozossegek szamara. A modern vilagallapot alapvetoen mas:

Benjamin Constant, a modern politikai liberalizmus 19. szazadi klasszikusa, a re-

giek szabadsaganak a modern szabadsagtol valo radikalis kiilonbseget hangsulyoz-

va arra figyelmeztetett, bogy minden olyan kiserlet, amelyik modern viszonyok

kozott akarja az antik valtozatot ujraeleszteni, szuksegkeppen zsamoksagot ered-

menyez.

Kozosseg es kommunikacio

A latinban a communitas, a kozosseg es a communicatio ugyanabbol a tobol fakad;

jelentesiik osszekapcsolddik. A kommunikacio valaminek a kozosse tetele, oly

modon, bogy ezt a valamit hozzaferhetove tessziik azon kozosseg tagjai szamara,

amelyhez tartozunk. Amit kozosse tesziink, vagyis az informacio, ugyanesak latin

eredetu; az informare igere megy vissza, aminek szotari jelentese: formalni, ala-

kitani, illetve kepet alkotni valamirol. A formalasnak vagy alakitasnak itt kettos

ertelme van. Egyfelol az arra vonatkozd keprol van szo, amelyet kdzlesem a ko-

zosseg tobbi tagjaban kialakit, arrol, amit kdzosse akarok tenni, arrol a dologrol,

amire az informacio vonatkozik. Masfcldl kozlcsemmel formalom, alakitom azt is,

aki az iizenetem cimzettje. Ertelemszcruen ktnalkozik itt egy ujabb antik eredetu

fogalom: a medium, amelynek jelentdse kozeg vagy kozvetito. A kommunikacid
mindig valamilyen kozegben megy vegbe, sziiksege van mediumra, ami osszekoti

a kozldl es a befogadot, a feladdt es a cimzettet. A medium olyan kozos teret gene-

2 Hannah Arendt: A forradalom. Forditotta Pap Maria. Budapest, Europa, 1991.

3 Moses I. Finley: Democracy Ancient and Modem. London, The Hogarth Press, 1985. 88—89.

rdl, amelynek kiilonbozd pontjait - a cimzettek es feladok sokasagat kapcsolatok

allanddan megujulo haldja koti ossze. Ennek a kapcsolati halonak a mukodesehez

szukseg van valamifele kozlesi technoldgiara. Ennek elsodleges formaja az, ami

az embert emberre teszi; az ertclmes beszdd kepessege. Az dldbeszed az a primer

iellegu kommunikacios technology, amely nelkul a legegyszerubb szerkezetu em-

bed kozossdg sem kepes kdzossegkdnt letezni. Az antik demokracia szerkezctdt,

mukoddsmddjait es lehetosegeit alapvetoen meghatarozta az a teny, hogy to kom-

munikacios mediuma az clobeszdd volt, amely mcllett az irasbeliseg esak kiege-

szito szerepet jatszott. Nem leven ujsag, radio, televizio vagy internet, az athem

demokracia politikai teret a rendelkezesre alio kommunikacios eszkoznek, az elo-

szonak a jellemzoi hataroztak meg. A nepgytiles fizikai tere nem lehctelt nagyobb

annal amelyben a resztvevdk meg latbattak 6s halhattak egymast. bz a feltetel

maga utan vont egy m^sikat; a kozosseg tagjainak szama nem lephelett tul azon a

hataron, amelyen bcltil a szobelisegre epuloface toface kommunikacio meg lehet-

seaes. Ez legfeljcbb n6hany ezer embert jelentett.

Ha a premodern demokraciat kommunikacioelmeleti szempontbol usztalyozm

akarjuk, akkor a legfontosabb az a vonasa, hogy a polgarok kozotti kommunikacio

horizontdlis es interaktiv volt, vagyis az uzenetek feladoi 6s cimzettjei a politikai

terben egycnldek voltak - ezt a tenyt fejezte ki a gorog iszonomia fogalma ,
mas-

reszt feladok es cimzettek felvaltva 6s folyamatosan kcrultek at egyik kommunika-

cios pozicidbol a masikba. Nem voltak olyan kommunikacios szubjekmmok, akik

intezmenyes modon privilegizalt helyzetbe kerultek volna, vagyis kizarolagosan

birtokoltik volna az uzenetkuldoi poziciot. (Ez persze esak a politikai vita idejere

volt igaz: a dontes utan, a v6grehajtas szakaszaban minden politikai ionnaban

szuksegkeppen az egyiranyu kommunikacid lesz a dominans forma. Vannak, akik

kiildik az iizenetet - ez mindig valamilyen kritdnumok alapjan i^rulalt kisebb-

seg s vannak, akik vegrehajtjak az mformacids csomag Altai eioxrt cselekvest)

Ez nem jelenti azt, hogy nem lennenek olyanok, akik ebben a honzontalis kozvet-

len kommunikacidban ne keriilnenek crosebb pozicioba mdsoknal. Egy verbabs

vilaszituacioban azoknak van nagyobb eselye arra, hogy dominans helyzetbe ke-

riiljenek, akik kommunikacios partnereiket felulmuljak bizonyos retonkus jartas-

sagok birtoklasaban. Nem veletlen, hogy a gorog szofistak -piacositottak czekct a

iartassagokat. Penzert tanitottdk a politikai eletben elengedhetetlenul szuksdges

retorikai modszereket es argumenlacios technikakat; az oralis kommunikaeiohoz

szuksdges know how birtokosaikent leptek fel.

A nem demokratikus politikai formak jellcmzoje az intezmenyesitett vert.kalis

tipusu es egyiranyu, tchat nem interaktiv kommunikacios helyzetek dommanciaja.

Mint maid kesobb latni fogjuk, ez premodern 6s modern szituacidban egyforman

igaz. Premodern viszonyok kozott a horizontdlis es interaktiv kommumkaciora

epulo demokracia tortdnelmi kivetelnek szdmilott; a poliszdemokracia helyei ma-

ganyos szigetek voltak az intezmenyes modon garantalt vertikdhs es egyiranyu

kommunikacidra 6pulo tarsadalmak tengereben. Azokban az archaikus birodal-
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makban, amelyek ‘feltalaltak’ a centraliza It bllamot, az iras - amelynek alapveto

szerepe volt nemcsak a tarsadalomszervezesben, hanem az emberi valosagpcrcep-

cio es psziches-kogn itiv strukturak atalaki'tasaban is
4 - komraunikacios technolo-

giakent donto tenyezove valt; egyebek mellett vilagra segitette a hierarchikus ha-

talmi hclyzetek adminisztralasahoz nelkiilozhetetlen biirokraciat. (Mindazonaltal

ovakodnunk kell a technologiai determinizmustol; Hajnal Istvan meggydzoen 6r-

vel amellett, hogy az curopai kozdpkorban eppenseggel az iras, pontosabban az
irbsbeliscg kulturaja volt az, ami az eredendoen vertikalis tarsadalmi formakat ho-

rizontalissa v&ltoztatta.5
)

A kommunikicibs tcchnologiak tortenetcnek tobblepcsos forradalmaban - amint

arra Neil Postman, amerikai mediaszakbrtS ramutat - a donto lcpes akkor tortent

meg, amikor az mformacib 6s az informacio hordozoja elvalt cgymastol, az infor-

macios celbol tovabbitott jel sebessege addig eik6pzclhetctlcn modon felulmulta

azt a sebesseget, amelyet az adott kor kozlekeddsi eszkozei lehetove tettek. Ez a

19. szazad elso feleben kovetkezett be, a vezeteken a felado altal kodolt jcleket to-

vabbito es azokat a fogado altal dekodolt Morse-taviro feltalal&sdval es tomeges

clterjedesevel. A taviro olyan interaktiv kommunikaciot tett lehetove, amelyet nem
akadalyoztak azok a terbeli tavolsagbol kovetkezo idobeli korlbtok. amelyek nem-
csak a lovas futarok vagy postagalambok, de meg a szazad elso evtizedeinek koz-

lekedesct forradalmasito vonat szamara is - vagyis azokban az esetekben, amikor
az informacio terjedcscnek sebessege egybeesett fizikai hordozojanak sebessege-

vel - athaghatatlannak bizonyultak. Az uj helyzet - amelynek kovetkezmenyei ott

es akkor persze m6g nem voltak lathatoak - potencialisan, csiraformaban mar
magaban hordozta a 20. szazadi telekommunikacids technologia es tomegmedia
letezesebol fakado sajatos problematikat.

A taviro reven az informacio elvalt attol a lokalis kontextustol, ahol eddig lete-

zett. Ez megteremtette aruva vaiasanak, kommoclifikaciojanak a lehetdseget. Olyan
aruva valt, amely mind nagyobb szerepet jatszott a tarsadalmi, gazdasagi es politi-

kai eletben. Postman felidezi azt a pillanatot, amikor a Washington Baltimore

tavirovonal atadasa utan a baltimore-i ujsag, a Baltimore Patriot azzal a kommen-
t&rral tudositotta olvasoit a washingtoni kepviselohaz egyik donteserdl, hogy a

ddntcs cs annak ujsaghirkent valo megjelenese kozott mindossze ket ora telt el,

s cz a tcny mindenncl fcnyesebben bizonyitja a terbeli tavolsag semmisse valasat.6

4 Harold A. Innis: A kommunikacio reszrehajifoa. RohonyiAndras forditasa. In: Angelusz Robert

-Takdos Robert - Teresty£ni Tamds: Media, nyilvanossdg, kozvelemeny. Budapest, Gondolat, 2007.

843-865.
5 Hajnal Istv&n: Technika, muvelodes. Tanulmanyok. Budapest, Ilistdria-MTATortenettudomanyi

Intfeete, 1993.

6 Neil Postman: Technopoly. A Surrender of Culture to Technology. New York, Vintage Books,

1993.68.
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Az ujsiignak ebben a kis epizodban jatszott szerepe - retrospektive szemlclve

a dolgot a lomegtarsadalomnak, a mbdianak es a kozvelemenynek oly sokfele

brtelmezo elmeletre lehetdsbget add bonyolult konstellaciojat elolegezte meg.

A nyomtatott sajto persze joval korabbi talalmany volt; a modern nemzetallam

sziileteserol l'rva szamos szerzo hangsulyozta a nyomtatott konyvnek mint uj kom-

munikacios technologiai eszkoznek a jelentoseget. Benedict Anderson klasszikus-

nak szamito muveben pedig egyenesen abbol induit ki, hogy a nemzetnek mint

kepzeletbeli kozossdgnek - vagyis olyannak, amely a tagjai altal konstitualt tarsa-

dalmi kepzeletvilagban osszelartozo, am egymast szemclyesen nem ismero egye-

nek osszcssegckenl jeJenik meg — a Idtezese nem lett volna lehetseges a nyomtatott

ujsag nclktil 7 Ez nemcsak egyszeriien informaciokat kozolt, hanem - az ujsagnak

mint sajdtos koinmunikacios mediumnak a szcrkezetebol kovetkezoen — alapveto

-

cn dtalakitotta a belole tajekozodo kozosseg idd es terkepzeteit. Az ujsagban po-

tcncialisan benne rejtozkodo lehetosegnek az aktualizalodashoz azonban sziikseg

volt a kommunikacios technologiai forradalom kovetkezo lepescire; a mar emlitett

taviro mellett ebben alapveto szerepet jatszott a fenykepezes; ez a valosdg kepi er-

telmezesenek olyan uj modjat jelentette, amely majd a 20. szazadban, a film es a

televizio feltalalasa utan teljesedett esak ki igazan.

Tomegtarsadalom, tomegkommunikacio, tomegmedia:

a radio, a televizio es a demokracia

A tomegtarsadalom fogalma — a latszat ellenere — korantsem egyszerii, analitikus

terminus; nem esupan azt a tenyt szogezi le, hogy a 20. szazadi tarsadalmak a 18.

szazad vege ota larto demografiai robbandssorozat kovetkezteben addig elkep-

zelhetetlen meretuve novekedtek. A fogalom konnotacioi ennel joval szclesebb

koruek. A kifejezes az elso vilagMboru utani nemet kulturkritika vilagaba visz

benniinket; elit es tomeg szembedllitasa ezen gondolatkor szdmos dichotom foga-

lomparjanak egyikekent nagy nepszerusegre tett szert. Eszerint a tortbnelmet es

politikat aktivan alakito kreativ elit szemben all a passziv, konnyen manipulalhato

tomeggel.8 A konccpcidbol logikusan kovetkezett a kozvelemeny fogalmaval kap-

csolatos alapvetoen negativ korabeli velekedes. Oswald Spengler, a korszak emble-

matikus figurdja, a huszas evek eleji bestsellemek, A Nyugat alkonyanak a szerzo-

je maro stilusban - s a korszakra oly jcllemzo brukapcsolassal egyszerre

ostorozta a kozvelemenyt, a sajtot es a politikai demokraciat.

7 Benedict Anderson: Imagined Communities. London-New York, Verso, 1991.

s a korabeli ndmet elitelmeleleket reszletesen targvalja Walter Struve: Elites against Democracy.

Leadership in Bourgeois Political Thought in Germany, 1890-1933. Princeton-New Jersey, Princeton

University Press, 1973.
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Egyaltalan nem v61etlen, hogy az ugyancsak elso vilaghaboru utani nemet
kulturkritika ioglalkozott elso izben szisztematikus modon a technologia probld-

majaval.9 A negy evig tarto vilaghaboru az emberiseg elso totalis haborujakent

vonult be a tortenelembe; ez azert volt lgy, mert az - az 1861-1865 kozotti, torte-

nelmileg lokalis jellegu amerikai polgarhaborutol eltekintvc - az elso olyan jellegu

haboru volt, amely a modern technologiara epiilt. Ez a haboru tudatositotta a kor-

tarsak szamara elso Izben az emberi letezest alapvetden mcghatarozo uj dimenzio-
nak, a technologianak a megjeleneset. Az elozmenyek a 19. szazadba nyultak visz-

sza; a kozlekedesi eszkozok gozgepre alapozott forradalmat hamarosan kovette a
hirkozlesi cszkozoke, amely oly melyrehatoan atalakitotta nemesak a mindennapi
elet szerkezetet, hanem a politika szferajat is. Az elso vilaghaboru utdni krizis ta-

lajan szarba szokkcno totalitarizmusok eszkoztaranak a - nyomtatott sajto mellett
- ndlkiilozhetetlen darabja volt a radio, a tomegkommunikacionak az az dj eszko-
ze, amely - a nyomtatott sajtdval ellentetben - nem az irasbelisegre, hanem a szd-

beli kommunikdcidra epiilt. Harmadik lepes volt ez abban a sorban, amelyet a

Morse-fele, a jeleket kabeleken tovabbito, es a Marconi-fele, vezetek nelkiili szik-

rataviro femjelzett. Dontdcn ujat jelentctt a tekintetben, hogy a bemeneti oldalon

es a kimeneti oldalon, tehdt a jel kodolasa elott es annak dekodolasa utan az embe-
ri hangot hasznalta a kozles mediumakent. A radio vertikalis tipusu kommunika-
cioval dolgozo media: az ijzenet feladoja es cimzettje kozotti viszony aszimmet-
rikus. A radioallomas altal sugarzolt tartalmakat befogadd hallgatonak nines

modjaban - eltekintve a betelefonalos musoroktol - az, hogy maga is kozlove val-

jek; a kommunikacios szituacioban kiosztott szerepek rogzitettek. Kovctkezeskep-
pen idealis tomegkommunikacios eszkoznek tfinik minden erosen hierarchikus

politikai berendezkedes szamara; segftsegevel gyorsan es hatekonyan lehet a koz-
pontbol az autoritas aurajaval felruhazott uzeneteket eljuttatni egy homogennek
ieltetclezctt - s ez a feltetelezes a 20. szazad elso felenek viszonyai kozott nem volt

tires fikcio - tarsadalom tagjainak, a legkisebb kozos tbbbszbros metodol6giai el-

v6t kovetve. A tarsadalom teljes atszervezeset celul kiluzd totalitarius diktatiirak

szamara a radid az allando mozgositas — az elso vilaghaboru utani frontgeneracio

neokonzervativ ideologusa, Ernst Jiinger nagyon is raerzett arra. hogy az uj kor-

szak fo jellemzo a technol6gia segitsdgcvcl vegigvitt totalis mobilizacio lesz10 -

alapvelo instrumentumdnak szamitott. A Harmadik Birodalomban az oleso es

szinte mindenki szamara elerhetd nepnidio (Volksempfangerj volt az az elso szatnu

propagandaeszkoz, amely eljuttatta a Fiihrer uzenetcit a nemet nepkozosseg sza-

mara. A radio - mivel az uzenet hordozdja nem a nyomtatott betii, hanem az em-

9 Jeffrey Herf: Reactionary modernism. Technology, culture, andpolitics in Weimar and the Third

Reich. Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
10 Ernst JOnger: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt. Erast Jiinger Werke, Band 6.. Essays II.

Stuttgart, KJett Verlag, 1982.
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beri hang volt - kivaltkeppen alkalmasnak latszott a rendszer politikai eeljait szol-

gald Gemeinschaft-illuzid felkcltesdrc. Azonban az, hogy a miisorkdszitdk altal

kddolt uzenet dekodolasa a hallgatoi oldalon vajon teljes cgeszdben a kuldo altal

hasznalt referenciakodok alapjdn tortent-e, annak az aktualis kulturalis kontextus-

nak volt a fuggvenye, amclybe a media es az altala haszndlt telekommunikacios

technologia beagyazddott. 11

A radio esete bizonyitja, hogy ovakodni kell az egyoldalu lechnologiai determi-

nizmustol, tehat semmikeppen sem lehet azt allitani, hogy a radio - mint a tSmeg-

media elso 20. szazadi megjelenesi formaja — a totalitarius rendszerek letrejottc

okan-ak, affele elso mozgatonak volna tekinthetd. Minden bizonnyal igaza van az

egyebkent a hatarozott technodeterminizmus allaspontjan alld Neil Postmannek,

aki azt mondja, hogy amikor egy uj tomegkommunikacios eszkoz megjelenik - az

o peldaja a konyvnyomtatds akkor az uj konstellacid nem irhalo le egyszenien

azzal, hogy regi konstellacid + uj technologia, hanem egy olyan uj elrendezodes

all eld, amely egeszkent kiilonbozik a regitol. A megallapitas aligha vonhato ket-

segbe, dm ebbol nem kovetkezik az, hogy az uj konslellaciohoz a kezdd lokdst ki-

zdrdlag az uj technologia adta volna. A mar idezett Hajnal Istt'an - aki a kommu-

nikacioelmeleti megkozelitcsnck nemzetkozi szinten is egyik elsd megeldlegezdje

volt; Marshall McLuhan tobbszor is hivatkozik ra kultikus mliveben 12 - alighanem

sokkal relevansabb mddon kozelitette meg a problemat. Ugy velte, hogy az igazan

nagy tarsadalmi, strukluralis jellegu valtozasoknak nincsenek egyertelmuen kye-

lolhetd okaik; a kemiai folyamatokhoz hasonlitotta a dolgot, amikor a kiilonbozd

komponensek egymasra hatasabol, egymdsra torteno reagalasabol jon letre az uj

vegyulel.

A vita - az ilyesfele vitak termeszetebol fakadoan - vdgervdnyesen persze nem

zarhato le, de a rddid torlenete a Hajnal-fele megkozelitdst tamasztja ala. A radio-

zas elterjes2teseben az Amerikai Egyesult Allamok dvekkel megelozte Nemetor-

szdgot; 1930-ra az orszagban tobb mint hatszaz radioallomas mukodott, s addsuk

huszmillio otthonban, az amerikai csalddok negyven szazaleka szamdra volt eler-

heto. 13 A minden uj technologiat rajongd lelkesedessel iidvozld Amerikdt a kul-

turkritikai tradiciohoz tartozd Neil Postman a maga pesszimista vizidjaban a tech-

nologianak a kultura feletti uralmat megvalosito Technopoly - a szo magyarra

nemigen lefordithato; nyilvanvalo utalas a Monopoly nevu ismert tarsasjatekra -

korszakanak elsd szamu megtestesitdjekdnt tartja szdmon. Ha a technologiai deter-

minizmus tetele megallna a helyct, a rddidnak hasonlo politikai valtozdsokhoz kel-

u AproblemSra vonatkoz6an lasd: Stuart Hall: KodolSs - dekodol&s. Berenyi Gabor forditfisa. In:

Angtu.usz R6bert - Taruos Robert - TerestySnt Tamls: Media, nyilvdnossdg, kozvelemeny. Budapest,

Gondola:, 2007. 131 142.

12 Marshall McLuhan: i.m. (1. lj.) 113-116.

12 Douglas Kellner: Television and the Crisis ofDemocracy. Boulder-Oxford, Westview Press,

1990. 34.
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lett volna vezetnie, mint N6metorszagban. Nem ez tortent; a radiozas ugyanis a

vallalkozdi mentalitassal 6s egalitarius politikai tradicioval m61yen atitatott Ameri-

kaban vilidmgyorsan kommercializalodott. A radi6 Amerikaban tebat az elterd

tdrsadalmi-politikai kontextus kdvetkeztebcn - nem egy totalitarius politikai rend-

szer propagandaeszkozeve valt, mint Ncmetorszagban, hanem egy fogyasztoi to-

megkultura altalanossa valasanak lett fontos tenyezoje; ebben a minosegeben le-

nyeges szerepet jatszott az amerikai nemzeti tudat formalasaban. Kezdettdl fogva

ket iranyzat 6rvenyesiilt; megjelent a kozossegi radiozas - oktatasi 6s vail&si jel-

leg-u musorokkal azonban a kereskedelmi radiozas hamarosan tulsulyba kerult,

s a dinamikusan fejlodo es igen igeretesnek tetszo piaeot nehany nagy ceg osztotta

fel egymas kozott

A radio megjelenese Amerikaban - ism6t csak Postman terminusat kolcsdn-

veve - a Technopoly kiepul6s6nek korszakara esett. A huszas evek a modern elet-

forma tomegesse valasanak evei voltak az USA lorteneteben — mutat ra Douglas

Kellner14 a beszelo butordarab tomeges megjelenese az amerikai otthonokban

csak egy lancszeme volt annak a talalmanyozonnek, amely gyokeresen atalakitotta

a mindennapokat. Az elektromos kenyerpiritotol a mosogepig, a rcpuldgepig es a

gyorsctkcztetesig nagyon sok mindent lehet itt emliteni, de a legnagyobb jelento-

seggel minden bizonnyal a szemelyauto birt. Ez atemclte a modern amerikai ludal-

ba a 19. szazadi westernmilologia alapveto mitologdmajat, a folyamatosan es meg-

dllithatatlanul a lavoli latohatar fele mozgo hatdrvonal, a frontier kepet, amely az

amerikai nemzeti tudat alapreteget ado expanziv dinamikanak hu kifejezdje. A ra-

diozas ennek az osszetett gazdasagi-tcchnoldgiai-politikai kontextusnak csupan az

egyik, bar fontos eleme volt.

A kereskedelmi hirdetesckkel es jazz-zenevel tarkitott szorakoztato musorok

annak a sajatos amerikai eletformanak, az American way of life-nak a kepet jele-

nitettek meg a hallgatosag szamara, amely - mindenekelott a mozgokepes me-

diumra epiilo amerikai filmipar segitsegevel - eppen ezekben az evekben valt a

legfontosabb amerikai kulturdlis exportcikke. Nem veletlen tehat, hogy az europai

kulturkritikai beallitottsagu ertelmiseg elott ezekben az evekben rcmlik fel az.

amerikanizalodas reme, mint az europai kulturat fenyegeto elso szamu veszely;

a nemet Herman Keyserling, a huszas evek nepszeru sztarfilozdfusa peldaul vas-

kos konyvet irt Amerikarol.15 Az uj vizualis media segitsdgdvel megvalositott

alomgydrtas politikai felhasznalhatosaganak lchetosegeire felfigyelt a nemet totali-

tarizmus propagandagepezetenek elso szamu technikusa, Goebbels is, aki nem

mulasztotta el felhivni a nemet filmesek figyelmet az amerikai tomegfilm receptje-

nek a tanulraanyozasara.

14 Kellner i. m. (1 3. lj.) 29.

>5 Hermann Keyserling: Amerika: tier Aufgang einer neuen Welt. Stuttgart, Deutsche Verlags-

Anstalt, 1930.
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A mozgokepes technologist felhasznalo televizio a masodik vilaghaborut kove-

td gazdasagi fellendulesre alapozott fogyasztoi tarsadalom es az arra epulo de-

mokratikus joleti allam alapveto tomegmediumakent politikai hatdsait tekintve

sokkal jelentosebbnek bizonyult a k6t vilaghaboru kozotti mozindl. Ennek szamos

oka volt; az egyik leglenyegesebb minden bizonnyal az, hogy a televizio volt az a

mddium, amely radikalis modon torte at a nyilvanos es a maganszfera hatarait.

A mozi ezt nem tette meg; e tekintetben sokatmondo a regies elnevezese: filmszin-

haz. A szinhaz hagyomanyosan nyilvanos temek szamitott; a legkevesbe sem ve-

letlen, hogy az antik poliszban a gorog drama 6s a demokracia, a politikai 61et

dramaja szervesen dsszekapcsolodott; az utobbi ncmigen tudott volna megienni az

eldbbi n61kul. (Erdemes e tekintetben megemliteni Richard Sennetl Hannah Arendt

politikai filozofiaja altal inspira.lt koncepcidjal, melyben a 18. szazadi nagyvarosi

nyilvanossag alapveto elemekent jelenik meg az a korabeli szinhaz, melyben a szi-

nesz es a nezo kozott meg sokkal nagyobb foku kolcsonosseg - ha ugy tetszik, in-

teraktivitas - volt, mint a polgari szinhaz kesdbbi formaiban16
). A televizid ezzel

szemben attorte a nyilvanos es privet kozotti hatarvonalat; a manapsdg oly sokat

emlegetett mediapolitizalas, amelynek lenyegi eleme a szemelyes es a nyilvanos

osszeolvasztasa, aligha volna lehetseges nelkule.

A tortenetnek tobbfele olvasata van. A kulturkritikai ihletesu valtozatot a

kulturipar Adorno es Horkheimer altal bevezetett fogalmara tamaszkodo, marxista

ihletettsegu frankfurti kritikai iskola egymast kovetoi nemzcdekei dolgoztak ki.

Marcuse, a hatvanas 6vek diakmozgalmainak sztarja korabeli bestsellcr6ben,

Az egydimenzios emberben igen pesszimista viziot rajzol fel arrol a modern tech-

nologiakra epulo neokapitalizmusrol, amelyben az egydimenzios technologiai uni-

verzum - a vizualis tomegmedia hathalos segitsegevel - zart politikai univerzum-

raa alakul at.
17

A vizualis jeleket tovabbito tSmegmedia jelentosegere es annak a tarsadalmi

valosagra gyakorolt hatasara a hatvanas evekben ugysz61van nem lehetett nem fel-

figyelni. A filmes es gondolkodd Guy Debord - a korabeli francia filozofiaban

egyaitalan nem. szokatlan modon a marxista megkozelitest a posztmodern gon-

dolkodassal otvozve a spektakulum tarsadalmanak felemelkedesdrol beszelt; azt

a koncepciot elolegezte meg, amely a neokapitalizmus altal uralt posztmodern

szituacio alapveto jegyenek valosag es kep osszeolvadasat tartja:

„2. A kepek, elszakadvan az elet valamennyi aspektus4t6L, kozos aramlasbaa olvadnak osz-

sze, amelybdl az elet valamikori egys6ge lobbe nem alHlhatb helyre. A reszlegesnek felfo-

gott valosag ugy tarul fel a maga iltalanos egyseg6ben, mint onmagaban levd pszeudovilag,

amely kizarolag szemlelesre Silt elo. A vilagrol alkotott kepek szakosodasa az autonom kep

16 Richard Sennext: A kozeleti ember bukasa. Forditotta Boross Anna. Budapest, Helikon Kiadb,

1998.

17 Herbert Marcuse: Az egydimenzios ember. Forditotta Jozsa Peter. Budapest, Kossuth, 1990.
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vilagaban teljesedik ki, ahol a csalo m6g onmagdt is becsapja. Altalaban veve a spekt&ku-

lum, mint az clet konkrct kiforditasa, a nem-elo autonom mozgasa. (...) 18. Ahol a letezb

vilag puszta kepekkc valtozik. ott a puszta kepekbol valodi lenyek lesznek — farttazmak,

amelyek hipnotikus erovel hatnak a viselkcdcsre. Mivel a spektakulumnak az a dolga, hogy

a vilagot, amely kozvetlen inodon itnmat nem megragadhat6, kiilonbozd specialis eszkozok

es elvck kozvetitcsdn keresztiil lattassa, term6szetes, hogy az emberi ldtast hozza abba a

kivetelezett pozicioba, amclyet valaha a tapintas erzeke foglalt el; a legabsztraktabb, a leg-

konnyebben felrevezetheto erzck felel meg a jelenkori t&rsadalomban uralkodo altalanos

absztrakcidnak. De a spektakulum nem azonosithato puszta szemmel meg akkor sem,

ha fiilunk is van mell6. ElszSkik az emberi levekenys6g elol, elerhetetlen az. ujboli dtgondo-

las es a korrekcio szandcka szamara. A spektakulum a pdrbeszed ellentete. Ahol csak a

reprezentacio fuggetlen eletre kel, ujrateremti onmagAt
” 18

A jel es valdsag hiperrealitassa torteno osszeolvadasanak posztmodern kon-

cepciojat a nyolcvanas 6vekben - az ugyancsak a hatvanas evckben hiresse iett

Marshall McLuhan raediaelmelete altal inspiralt - Jean Baudrillard dolgozta ki.

A posztmodern gondolkodas idonkent mcglehetoscn nehezen kovetheto szofiszti-

kajanal azonban benniinket jobban drdckel az, hogy az otvenes-hatvanas dvekben

a televizio, a dominanssa vMt tomegmddmm hogyan befolyasolta a politikai de-

mokraciat. Ennek a befolydsnak a termeszete az uj tipusu tomcgkommunikacios

technologia alkalmazasdban es tomegmeretekben torteno clterjcszteseben uttoro

szerepet jatszo Egycsiilt Allamokban bontakozott ki a legtcljcsebben. Douglas

Kellner a televizio es a demokracia valsaganak viszonydval foglalkozo monografia-

jaban - a kulturkrilikai hagyomany szellemeben — kiemeli: a televizio eroteljesen

hozzajarul ahhoz, hogy a nezokben kialakitsa a hipermodem technokapitalizmus

kulturalis formainak fogyasztasat kozponti erteknek tekinto attitudot.
19 A n6zo

szamara termdszctesse vdlik a fragmentalt, high tech vilag. A televizio rontja egy

aktivabb reszvetelen alapulo kozeleti szfera kialakitasanak esdlyeit; a polgar szere-

pe a valasztasok kozeledtevel latvanyosan megerosodb politikai marketing altal

elodllitott termekek fogyasztasara korlatozodik. Ugyanakkor 6 is hangsulyozza,

hogy - jollehet a televizio a vertikalis, az interaktiv kommunikacios pozicidt ki-

zaro tomegmedium — a nezot megsem szabad a kommunikacid passziv rcsztvevo-

jenek, teljesseggel kiszolgaltatott celobjeklumnak elkepzelni. A verbalitast es a

linearis, diszkurziv gondolkodas szabalyait a kepi iizenettovabbitas logikajanak

alarendclo televizio ugyanis ala van vetve a kddolas-dckodolas bonyolult, sokszor

kiszamithatatlan folyamatanak; az uzenet dekodoldsdhoz a nezo nem mindig

ugyanazt a kodkonyvet hasznalja, mint a miisorkeszitok. Hogy konkret esetben mi

tortenik, az az eppen aktualis tarsadalmi-politikai kontextus fiiggvenye. A televi-

zio egy olyan bonyolult erotdrben fejti ki a maga politikai hatasat. amelyben a tele-

18 Guy Debord: A spektakulum tarsadalma. FordStotta Erhardt Mikl6s. http://www.c3.hu/~ligal/

spekt%20tars%20Iiget%20 1 l%20print.pdf 2, 4.

19 Kellner i. m. (13. lj.) 124.

vizios mixsorkeszites technikai es szakmai imperativuszai, a telcvizios oriascegek

profitelvarasai, a demokratikus politikai rendszer intezmenyes logikaja 6s a politi-

kai clitek pillanatnyi eroviszonyaibol fakadd politikai nyomasgyakorlas egyszerre

mdkodik. Kellner, vegigkiserve az amerikai lelevtzidzas tdrtenetet a hatvanas

dvektdl a Reagan-eraig, arra a kovetkeztetesre jut, hogy ez a tomegmedium sokfele

politikai szerepet kepes eljatszani. Hoi a politikai status quo vedelmezoje, hoi az

adott kurzus delegimitaciojat elosegitd alapveto tenyezo - lasd Watergate-botrany

- volt. Iddnkent a demokracia hazorzdjcnck (watchdog), idonkent pedig az amc-

rikai technokapitalizmus engedelmcs olebdnek (lapdog) szerepdt jatszotta el.

Kellner 1990-ben megjelent konyvenek vegen jelzi az akkor meg csak potencia-

lis - atmenetet egy masik tomegmedium korszakaba; optimista vizioval zarja

egyebkent inkabb a borulatasra hajlo gondolatmenetet.20 Annak a sejtesenek ad

hangot, hogy az elterjedoben levo szamitogepes halozatok a demokratikus tomeg-

kommunikacio korszakanak bekoszontet jelzik: korvonalazodik a Halo vizioja.

A szabadsag haloja

Manuel Castells az irasom cimeben jelzett intemet-galaxis metaforajaval egy olyan

ujabb korszakvaltasra utal, amely a radio es televizio altal uralt vilag szdveteben

ismet csak alapveto valtozasokat eredmenyezett. Bekoszont az informacio korsza-

ka. Castells szisztematikusan attekinti, hogy milyen kovctkczmcnyckkcl jar az

emberi lctezbs kulonbozd szfcraiban a globalizacionak, az informacios forrada-

lomnak 6s a kapitalizmusnak egyetlen nagy atfogo folyamatta vald osszcolvaddsa:

monumentdlis vizidja korunk nagy dtalakuldsdnak frcskdjdt rajzolja meg. 21

A vizio alapja egy metafora, a halo metafbraja. A metaforak altalaban univerza-

lis hasznalatra esabitanak: segitsegiikkel a valosag addig erthetetlen jelensegei

megmagyarazhatova valnak. A halo eseteben is valami hasonlo tortent. A termi-

nus egy szervezeselmeleti problemara megy vissza, arra, bogy egy rendszer vagy

szervezet milyen mechanizmusokkal kepes biztositani sajat mukoddset. A k6rd6s

nyiivdnvaidan relevans az emberi tarsadalom - mint kiilbnbozd alrendszerek osz-

szessege — eseteben is. Az egyik megoldas a hierarchikus iranyitas, amelynek

soran az utasitasok vagy iranyitas i kodok egy kozpontbol erkeznek. A dontesi

kompetenciak a kozpont privilegiumat kepezik. Minel tavolabb helyezkedik el a

rendszer valamely pontja a rendszer centrumatol, annal kevesbe van dontesi jogo-

sultsaga; szerepe annal inkabb a kozpont szamara torteno informaciotovabbitas,

ilietvc a kapott utasitasok vegrehajtasa. Ennek a vertikalis tipusu megoldasnak a

nyilvanvalo hatranya az, hogy minel komplexebb a rendszer, annal nehezkesebbe,

20 Kellner i. m. (13. lj.) 219-222.
21 Manuel Castells: Az informacio kora. 11. Az identitds hatalma. Rohonyi Andras forditasa.

Budapest, Gondolat-Infonia, 2006. 23.
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lassubba. rosszabb hatasfokuva valik az iranyitas; a centrum mind kevesbe kepes

feldolgozni a beerkezo informaciotomeget, s a kiadott utasitasoknak mind tobb al-

sobbrendii szinten kell athaladniuk, mig eljutnak abba a pontba, amely az utasitast

tenylegesen v6gre is hajtja. Az ido- es energiaveszteseg, a nagyfoku rugalmatlan-

sag es a kornyezettel szembeni viszonylag alacsony foku adaptacios kepessdg mel-

iett az ilyesfajta vert i kalis dontesi hierarchiakon alapulo rendszerek beepltett hdt-

ranya a nagyfoku sebezhetoseg; ha a kozeppont megbenul vagy megsemmisiil, az

egesz rendszer mukodeskeptelennb valik. A politikai szferaban ilyen tipusu szer-

vezodes a centralizalt, abszolutista jellcgu 611am. A dontesek a hatalmi kozpontban

szuletnek; az utasitasok egymasra epiilo burokratikus szinteken keresztul jutnak el

azokhoz az aktorokig, akiknek ezeket vegre kell hajtaniuk. A gazdasdgi szfcrdban

az etatista, tervutasitasos, letezb szocializmuskent ismert modell tartozott ebbe a

kategoriaba.

Egy rendszer onszabalyozasanak masik lehetseges modja az, amelyik nem

hierarchizalt piramisszeru felcpitesen alapul, benne nem a vertikalis, hanem a ho-

rizontalis kapcsolatok dominalnak. Ez a halozatszeru onszabalyozas esete, amikor

a dontesi kompetencidk nem egyetlen kozpontba surusodnek, hanem megoszlanak

a halozat kiilonbozo csomopontjai kozott. Itt is van termeszetesen bizonyos foku

hierarchia; vannak a halozatnak kitiintetett es kevesbe kituntetett csomopontjai, de

az abszolut kozpont poziciojaba egyik csomopont sem kerulhet. Az informacio-

aramlas nem egyiranyu; nem a centrumbol halad a periferiak fele, hanem a halo-

zat kulonbdzo helyei kozotti kolcsbndsseg, interaktivitas jellemzi. Ennek az on-

szabalyozasi mechanizmusnak a piramisszeru strukturahoz viszonyitva elonye a

valtozo kornyezettel szembeni joval nagyobb foku adaptacios keszseg, tovabba

a kiilsd valtozasra adott valaszhoz sziikseges reakeioido lenyeges lerovidulese.

Vegiil, de nem utolsosorban az ilyen tipusu rendszer sokkal kevesbe sebezheto;

nincsen olyan kozpontja, amelynek clvesztese vagy donteskeptelensege az egesz

rendszert mukodeskeptclcnne tenn6. A politikai szervezodesek koziil inkabb a ha-

lo-modell elvehez kozelitettck a kiilonbozo feudalis premodern tarsadalmak, ame-

lyekben volt ugyan egy szimbolikus hatalmi kozpont - az uralkodo am a helyi

hatalmi dgensek altalaban birtokoltak a kozhatalmi kompetenciak 6s jogositvanyok

jelentos reszet. De ez a berendezkedes megsem tudta kihaszndlni a halozati felepi-

tes fentebb emlitett elonyeit. A feudalis halozatok csomopontjai ugyan i s nem ko-

operaltak, hanem rivalizaltak cgymassal; mindegyik arra torekedett, hogy a sajat

hatalmat maximalizalja, s a rendszert centralissa alakitsa at.
22 Az adott technolb-

giai,'kozleked6si, kommunikacios, gazdasagi es tarsadalmi felt6telek kozott a feu-

ddlis rendszerek a szeteses fele gravitaltak.

KovAcs GAbor: A politikai demokracia sorsa az internel-galaxisban

A sikeresen miikodo halozati tipusu onszabalyozas modelljct Adam Smith teo-

riajaban a kapitalista tipusii vallalkozasra epulo szabad piac mukodesmodjai szol-

galtatjak. Nincsen egy iranyito kozpont, a piac szerepldi kozotti horizontal^

kapcsolatok a kereslet - kmaiat torvenyen nyugszanak; a szerepldk viselked6se

egycrtclmu informaciot jelenl a tobbi szereplo szamara, a kooperacio mindenki

szamara kolcsonosen eldnyos. A dolgokat elrendezo ‘lathatatlan kez’ hires motivu-

ma a rendszert mukbdteid onszabalyozo mechanizmusra utalo metafora. A rend-

szer kesdbbi evolucioja nem mindenben igazolta Smith optimizmusat, am ezt

anakronisztikus lenne hibajaul felroni; a leoria meg a felteteleket alapvetoen meg-

valtoztato modern gyaripar megjelenese elott, a korai modemitas viszonyai kozott

sziiletett.

Ha most egy nagyot ugrunk az idoben, a 18. szazadbol a 20. szazad vegere, ak-

kor olyan konstellacioba csoppeniink, amely ugyszolvan felkinalja magat aria,

hogy a halozati mukodes alapelvei altal szolgaltatott fogalmi keretben crtelmezziik

a valosag legkiilonfelebb szeleteinek mukodesmodjait. a ncmzctallamok fclbomla-

satol a tokes gazdasagi rendszer es a kultura globalizdcios folyamataiig. Ennek a

fogalmi keretnek a relcvanciajara a legerosebb bizonyitekot a kilcncvcncs 6vck

technooptimista lclkcsiiltsdgtol futott legkoreben az internet, a szamitogcpcs halo-

zatok osszekapcsolodasa r6v6n ldtrejott vildghald jelentette.

Manuel Castellsnek a posztmodern m6diaelm61et altal inspiralt ertelmezese sze-

rint a vilaghald aiapvetb kulturalis jelenlosege abban van, hogy egy olyan multi-

m6dia kikristalyosodasi pontjava valik, amely a valosagot erzekeink szamara egy-

fajta vegtelenitett hipertextkent jelenxti meg:

,.A multimedia hipertextjenek idotlenscge kulturank egyik meghatarozo vonasa, amely be-

folyasolja az uj kulturdlis kornj'ezetbeu felnevelkedo gy'ermekek elmejet es eml6keit. A tor-

tSnelem elfiszor a vizualis anyagok elerhetosege szerint szervezodik, inajd kiszolgaltatotta

vdlik azoknak a lehetosegeknek, amelyeket a szamitdgepek a jelenetek kereteibol kivaloga-

tott pillanatok kuldnfclc specialis diskurzusoknak megfeleld osszeillesztcsehcz vagy szet-

valasztasahoz biztositanak. Az iskolai oktatas, a szorakoztato media, a reklam es a specia-

lis ujsaghirek ugy szervezik az allaluk kiboesdtott impukusok idobeli sorretxdjet, ahogyan

az efiljaiknak a lcgjobban megfelel, s ermek eredmenye, hogy az emberi tapasztalat- es el-

menyvilag egesz birodalmibol elerhetove tett kulturalis termekek tagolatlanul, ertelmes

sorrend nelkul helyezkednek el az ido dimenziojaban.”
23

Frank Webster azt a szerepet, amelyet az intemetnek, a Halozatok Halozatanak

a politikai demokracia revitalizalasaban tulajdoxu'tanak, erosen eltulzottnak es

22 A halozatok ekneletere vonatkozoan lasd: BarabAsi Albert-Las/16: Behalozva: a halozatok uj

tudomanya; hogyan kapcsolodik minden egymashoz, es ez mit jelenl a tudomanyban, az uzleti es a

mindennapi eletben. Fordltotta Vicsck Maria. Budapest, Helikon, 2011.

23 Manuel Castells: Az informacio kora. I. A halozati tdrsadalom Idalakulasa. Rohonyi Andras

forditasa. Budapest, Gondolat-Infonia, 2005. 589-590.
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irreilisnak tartja.24 Nezete szerint ez az elkepzeles valojaban a technologiai

ulopizmus legujabb megjelenesi formaja. Ez idorol idore megkiscrti a gdpi civili-

zaciot. Ennek a technologiai utopizmusnak harom megkuldnbdzteto jegyet sorolja

fel. Az elso a posztmodem gondolatkorbol kolcsSnzolt motivum. Ez a szubjekti-

vizmusnak azt a formajat vallja, amely relativizalja a kartezianus szubjektum fo-

galmdt; a maganyos ego helyebe egymassal osszekapcsolodo szubjekturaok halo-

zat&t allilva. A masik megkulonbozteto jegy az az elkepzeles, amcly biolbgiai

organizmus es gep osszeolvadasat vizionalva a kiborgok korszakanak eljoveteldt

hirdeti meg. (Nota bene; ez valojaban ncm uj gondolat. A kiborg fogalmat Ernst

Jiinger mar a huszas cvekben felvetette.) Webster szerint a legujabb technologiai

utopizmusnak ehhez a ket jcllcmzojehez szorosan kapcsolodik az a posztdarwinis-

ta biolbgiai koneepcio, amely a kaosz es a komplexitas fogalmaira epitve azt allit-

ja, bogy az elo szervezetek oly mertekben bonyolultak, hogy iranyithatatlanok, am
paradox modon eppen komplexitasukbol kovetkezoen kepesek az onszabalyczasra.

Webster hangsulyozza, bogy cz az elkepzeles van jelen az okol6giabol ismert Gaia-

elmeletben is, amely a foldi okoszisztdmdk osszesseget ugyancsak egy gigantikus

meretii onszabalyozo haldzalkent abrazolja. Vegiil is - Webster szkeptikus konk-

luzioja szerint - a halozat metafora a lathatatlan kez regi teoriajanak legujabb val-

tozata.

A demokracia eselyei egy posztdemokratikus korban:

a digitalis demokracia perspektivai

Colin Crouch angol politikatudos szerint posztdemokratikus korszakban eliink,

amelynek legfobb jellemzoje a demokracia entropi&ja. A folyamat nem megfordit-

hato; legfeljebb a kovetkezmcnyei enyhithctoek, karos hatasai valamelyest csok-

kenthetoek.25 Az altala felsorolt okok kozott megjelennek a gyakran hallott ervek

a politikai hirdetcsipar uralmatol es a politikat a gazdasagi szfera mintajara a ke-

reslet-kinalat torvdnyenek alavetelt szferakent megjelenito koncepciotol kczdve a

szemelyessegnek es az intimitasnak a politikai kommunikacioban tortcnd tdmye-

reseig. Crouch - szamos egyeb tenyezo mellett - az cgyik legnagyobb bajnak azt

tartja, hogy - a neoliberalis idcologia altal kisert gazdasagi global izacio kovetkez-

menyekeppen - az allamok politikai intdzmenyrendszere elveszitette sajatos politi-

kai karakteret; ma a szervezeti mukodes egyetlen legalis modelljekent a kesei mo-

dernitas tdkes edge jelenik meg. Ez alaassa a politikai szfera onbizalmat 6s

legitimitasat.

24 Frank Webster: Information and Communications Technologies: Luddism Revisited. In: John

Downey - Jim McGuioan (szerk.): Technocities. London - Thousand Oaks - New Delhi, SAGE

Publications, 1999. 62.

23 Colin Crouch: Post-Democracy. Cambridge, UK. - Malden, USA, Polity Press, 2011. 12.

Azonban a demokrdcia hanyatlasarol szol6 tortenetet tagabb idokeretbe kell il-

leszteni. Celszerunek latszik visszamenniink egdszen a hatvanas evekig. Az evti-

zedet lezaro 1968-as diaklazaddsok a fogyasztoi tarsadalom es a joleti allam ellen

iranyultak; az ujbaloldal kelsegbe vonta - a ket vilaghaboru kozotti kulturkritikara

emldkezteto m6don - a parlamentaris tobbparti liberalis demokracia demokratikus

jellegct; azt allitotta, hogy a demokratikus intezmenyrendszer egy oligarchikus va-

16sag alruhaja; valojaban olyan korporativ liberalizmusrol van szo,26 amely a tokes

nagyvallalalok erdekeit szolgalja ki. Ugy veltek, hogy a valojaban nem a valasztok

erdekeit megjelenito kepviseleti demokraciat kozvetlen, participativ demokraciaval

kell felvaltani.

Vegso soron - a latvanyos kiilsosegek ellenere - 1968 nem jelentett komoly ki-

hivast a letezo gazdasagi-politikai rendszer szamdra. Anndl inkdbb az 1973-as

olajvalsagot kovetoen kezdodd atalakulas, amelynek vegeredmbnye a kilenevenes

evekben felemclkcdo globalis kapitalizmus rendszere lett. A valtozas nem hagyta

erintetleniil a politikai strukturakat sem; a nemzetallami keretekhez kotodo de-

mokratikus joleti allam vdlsagba keriilt; a Keynes-fele intervencionalista gazda-

sagpolitikdt felvalto neoliberalizmus - jollehet orszagonkent igen eltero mertek-

ben - ledpitette a joleti allamot. Mindezek a valtozasok - amelyeket persze

e helyiitt inkabb esak vezerszoszeruen jelezni tudunk, mint reszletesen leirni - ko-

moly hatassal voltak a demokratikus politikai rendszerekre. Az 1989-es kelet-

europai valtozasok eredmenyekeppen a letezo szocializmust ebben a tersegben is

kapitalizmusra alapozott demokratikus politikai rendszerek valtottak fel. Ugyan-

akkor a globalis kapitalizmus netnesak az emberek mindennapi cletvilagat alaki-

totta at, hanern a nemzetallami demokracia mukodes6bcz sziikscgcs politikai teret

is.
27 A privat es kozszfera kozotti hatar atjarhatova v&lasaval a politika hagyomd-

nyos ertelmezese is megvaltozott; a tomegkommunikacios technoldgiakra epiild

mediapolitika jellemzoje a szemelyesseg, az intimitis, s az ahhoz kapcsolodo bot-

ranypolitizalas lett. A valtozasokat sokf61ek6ppen lehetett ertelmezni. Egyfelol

mind tobbet irtak a hagyomanyos demokracia valsagarol - a demokracia a politi-

kai elitek zartkoru jitszmajava valik, tovabb erdsitve a politikai apatiat —, masfelol

viszont megjelentek azok az optimista teoriak is, melyek ugy veltek, hogy uj tipu-

su demokracia korvonalazodik. Ulrich Beck amellett ervelt, hogy a regi demokra-

cia ugyan valoban valsagba keriilt, de kialakuloban van egy uj tipusu politizalas
28

26 Massimo Theodori (szerk,); The New Left: A Documentary History. Indianapolis - New York,

The Bobbs-Merril Company, 1969. 43.

27 Ennek reszletese kifejteset Msd: KovAcs Gabor: Cezarokkora vagy komputerdemokracia? A poli-

tikai ter dtalakulasa a globalis kapitalizmus vildgaban. Kczirat. 2011. A kutatast az NKA tamogatta

(palyazati azonosito: 2502/1056).

28 Ulrich Beck: The Reinvention of Politics. Rethinking Modernity in the Global Social Order.

Cambridge. Polity Press, 1997.
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- a politika, htkeriilven a nyilv6nossagbol a szemelyes szferaba, megszunik a part-

gepezetek privilegiuma lemii, s a kiilonbozo identitasmozgalmak segitsegevel az

egyen birtokba veheti ezt a szamara eladdig zdrt vilagot.

Ehhez mi sem ldtszott alkalmasabb eszkoznek az intemetnel, a vilaghalonal,

amely a szabadsag termeszetes terrenumakent jelent meg; bgy ttat, hogy a digita-

lis demokracia kezzelfoghato kozelsegbe keriilt. A halozat nem hierarchikus, pira-

misszeru struktura, nincsen egy olyan kozeppont, amely paranesoina, s nincsenek

olyan alarendelt szegmentumok, amelyek engedelmeskednenek - ez voll a legtob-

bet hangoztatott erveles. A hatalomnak a halozatban valo eltuneserol szolo poszt-

modern izu koncepcioval kapcsoiatban masok viszont arra figyelmeztettek, hogy a

hatalom nem elillan, hanem csupan atalakul:

„A halozatok nyiLott strukturak, amelyek kepesek a korlallan bdvuldsre, ujabb 6s ujabb cso-

mopontokat 6pitve magukba tnindaddig, amig a csomopontok kepesek a halozaton beliili

kommunikacibra (...) A halozatra cpiilo tarsadalmi struktura dinamikus, nyilt rendszer,

amely fogekony az innovaciora, anelkul, hogy veszelyeztetn6 a rendszer egyensulyat. A ha-

lozatok megfeielo eszkozok az innovdeibn, a global: zacibn 6s a decentral izblt koncentraci-

bn alapulb kapitalista gazdasdg szamara (...) a szuntclen zajlb dekonstrukcio es rckonstruk-

cio kulturaja szamara: az uj 6rt6kek 6s kozhangulatok azounali feldolgozisara beallitodott

politika szamara (. . .) Am a halozati morfologia egyben a hatalmi viszonyok dramai atszer-

vezbdesenek a forrasa is. A h&16zatokat osszekotS kapcsolbszervek (p61ddul a politikai fo-

lyamatokat befolydsolb mbdiabirodalmak cllenorzcsct kczbcn tarto p6nziigyi dramlasok) a

hatalom privilegizalt eszkozei. Igy e kapcsoldk kezeloi a hatalom igazi birtokosai. Mivel a

halozatok tobbszorbsen atszovik egymdst, a halozatok kozotti atjaras kodjai es kapcsolbi

valnak a tarsadalmak formalasanak, vezetesenek 6s felrevezetesbnek alapveto forrdsaivd.”29

Castells nagyivu teoriajaban egyenesen a ter megkettozodeserol beszel. Egyfe-

161 ott van a helyek tere, amelyben az emberek tobbsege egy-egy geografiai-kultu-

ralis mezoben hagyomdnyos modon eli a maga eletet, masfelol pedig ott van az

aramlasok tcrc; itt lakoznak a gloMlis elitek, ebben aramlik a toke, az informacio

es a hatalom.30 A ketteszakadt vilagban az id6 is szethasad: a helyek tereben es az

aramMsok tereben mis-mas idokcretckben folynak az esemenyek.

Az intemetre alapozott digitalis demokracia gondolata az antik kozvetlen de-

mokracia modern kdriilmenyek kozolt tortbno megvalosithatbsaganak igcrctcvcl

kecsegtet. A hagyomanyos formanak nyilvanvaloan hatart szabtak a fizikai korla-

tok - esak az anlik polisz nehany ezres kozossegeben volt miikodokepes. Ezzel

szemben az elektronikus kesomodern valtozat segitsegevel lehetsegesnek tunik

ezek atlepese. Ugyanakkor ezt bizonyos ertelemben az antik tipus magasabb szin-

ten valo megjelenesekent gondoljak el: a digitalis demokracia egyfelol biztositani

fogja a szobelisegen alapulo kozvetlen politikai rcszvetel lehetoseget, masfelol pe-

dig nem lesznek ra ervenyesek a fizikai korlatok, vagyis nem kell korlatozni a

resztvcvok szamit az6rt, hogy megorizze mhkodokepesseget. A digitalis demokra-

cia tehat megorizni ldtszik el6dje legfobb erenyet, a koz\retlen reszvetel lehetose-

get, annak negativuma nelkul.

A koneepeidval szemben persze szamos ellenvetes is felmeriilt. Giovanni

Sartori szerint az allala elektronikus demokracianak nevezett forma lenyegeben

veve a nepszavazasos demokracia uj valtozata lenne, atnelyben a kepernyo elott

ulo polgarok valakik altal osszeallitott kerdesekre valaszoln&nak.31 Marpedig a

nepszavazasos demokraciak legnagyobb veszelye a manipulalhatosag; ugyanarra

a problemara vonatkozoan nagyon kiilonbozokeppen lehet igen vagy nem vdlaszt

igenylo kerdeseket feltenni. Masreszt - crvcl Sartori - valojaban ebben az esetben

nem alakul ki kozos politikai ter a benne zajlo v61emenycserevel es vitaval, hiszen

a polgar vegeredmenyben egyediil ill a kdpernyd el6tt. Ez utobbi ellenvetessel

szemben persze megfogaImtizhatd az, hogy idejetmult - Sartori a kilenevenes evek

elejen irta a konyvet —
, mert manapsdg mar leteznek olyan on-line kozossegek.

mint a Facebook, amelyek robbanasszeruen terjednek, s amelyekben letezik a vita-

nak 6s a velem6nynek egyfajta virtual is nyilvanos tere. Am az a kerdes tovabbra is

rclevans, hogy vajon ez a virtualis nyilvanossag kepes-e teljes mertekben helyette-

slteni a valosagos nyilvanossagol.

Hogyan viszonyul a digitalis demokracia a valo vilagban letezo konkret politi-

kai intdzmenyekhez? Az ezzel kapcsolatos tapasztalatok ismet esak arra intenck,

bogy ovakodnunk kell az egyoldalu technologiai determinizmustol. Martin Hagen,

harom kiilonbozo orszag politikai intezmenyrendszercnck cs az internettechno-

logianak a kolcsonhatasat vizsgalva arra a kovetkeztctcsrc jut, hogy mindharom

esetben a nemzeti kontextus a dont6. Az internet a meglevo trendek 6s a helyi po-

litikai kultura kontextusaba agyazodik be; nem annyira radikalis alakitoja a letezo

viszonylatoknak, mint inkabb egyfajta trender6sit6k6nt (trend amplifier) mukodik.32

Az USA individualista, am a participativ demokracia ideajat, valamint az anar-

chizmus 6s a demokratikus populizmus eszmeit is magaban foglalo politikai ha-

gyomanya szamara az internet az egyeni szabadsag realizalasanak magatol er-

tetodd eszkozekent jelenik meg. Erosen erezheto a hatvanas evek ifjusagi

ellenkulturajanak oroksege is, amely - foleg Kalifomiaban - osszefonodott a sza-

mitogepes technologiai ipar robbanasszeru elterjedesevel. A hajdani ellenkultura

sajatos couleur localjat jol jellemzik Theodor Roszaknak - aki annak idejen maga

is a mozgalom zaszlovivoje volt - ironikus szavai:

‘ 31 Giovanni Sartori: Demokracia. Forditotta Soltcsz Erzsefoet. Budapest. Osiris, 1999. 72.

29 Castells: i. m. (23. lj.) 600. 32 Martin Hagen: Digital Democracy and Political Systems. In: Kenneth L. Hacker Jan van Duk
30 Castells: i. m. (23. lj.) 494—552. (szerk.): Digital Democracy. London — Thousand Oaks - New Delhi, SAGF, Publications, 2000. 56.
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„Uj jeffersoni demokraciat akartak, amely nem a fold egyenlo elosztasan, hanem az infor-

mdcio egyenlo hozzaferhetosegen nyugszik. Az volna a mikrokomputer celja, hogy megte-
remtse az elektronikus falvak globalis kulturajat egy ep termeszeti korayezet bolcsdjeben

(...) Az eMvolo, idcalisztikus elkcpzelesekben ugy jelenik meg a szamltogep, mint affdle

hazituzhely vagy tabortuz, amely koriil osszegyulve mtlhoidas dsszekottetes rcven -
pletykdlni lehet a vilag tul felen 616kkel. Ez a nezct olyan rusztikus hangvetclben nyilvanuil

meg, mintha a szimitbgep egy ujfajta eke volna.”33

A nyolcvanas evek ota felemelkedo uj ‘virtualis oszlaly’ altal kdpvisclt kalifor-

niai alom valojaban ket alom szintezise; a yuppie-e, amely az anyagi javakban

megtestesiilo gazdagsagrol, illetve a hippie, amely a korlalok nelklili szcmelyes

szabadsagrol es a kiskozossegekrol szol. Egyszerre van ill szo a virtualis terben.

valo szarnyalasrol (virtualflight) es a feher kozeposztaly kirajzasarol (white flight)

az ‘elslumosodd’ belvarosokbol a kertvarosok falakkal ovezett biztonsagaba.34

Az internet az amerikai politikai eletben - ahol a partok valasztasi parlkent 16-

teznek es a k6pviselok ugyszolvan politikai maganvallalkozokent jelennek meg -

idealis eszkoz arra, hogy a politikusok kapcsolatot tartsanak valasztoikkal. Nagy
Britanniaban. ezzel szemben az un. fogyasztoi demokrdcia (consumer democracy)

koncepciojanak jegyeben valik a politikai elet nclkulozhetetlen instrumentumava.35

Ebben a megkbzelitesben 6ppen az a sajatossaga sikkad el, amely a participativ,

kdzvetlen demokrdcia tcchnoldgiai megtestesitojekent jeleniti meg; az, hogy olyan

tomegmedia, amely a horizontalis 6s interaktiv kommunikaciot megvalositva min-
denki szamara egyenlo eselyt biztosit ahhoz, hogy felvaltva lepjen az iizenet fel-

adojanak es cfmzetljenek a pozlciojaba. Az internetnek a fogyasztoi demokracia

jegyeben torteno alkalmazasa ugyanis a kozszolgdltatdsok jobb clerhetosegct cc-

lozza; itt eleve egy aktiv es egy passziv felrol van sz6.

Nemetorszag politikai rendszere az eros partokra epiil. A kepviseloknck itt

- Amerikaval ellentetben - nem annyira a valasztoikkal, mint inkabb pdrtjaikkal

kell kommunikalniuk. Kovetkezeskeppen az internet itt elsosorban a valasztoko-

zonseggel folytatott partkommunikacio mediuma. Nemetorszagnak egyebkent is

cltcrock a tortenelmi tapasztalatai, a tekintetben, hogy a modern tomegmedia nem
sziikscgkeppen jelenik meg a politikai demokracia tamogatojakent; a nacizmus

tortbnete azt bizonyitotta, hogy adott esetben igen veszedelmes fegyverkent is fel-

hasznalhato egy totalitarius politikai rezsim kezeben,36

A digitalis demokracia gondolatanak megvalositasara iranyulo kiscrletek sok

esetben varosi kozossegekhez kapcsolodnak. Az egyik lcgtobbszor cmlitett pelda

az Amszterdami Digitalis Faros - De Digitale Stad - volt, amelyet 1994-bcn indi-

tott az amszterdami varosi tanacs.
37 A c61 a varosvezetes 6s a polgdrok kozStti in-

teraktiv elektronikus kommunikdcio volt. A polgarok kifejthett6k a v61em6nyiiket

a tanacsi dontesekrol, s kuldnbozo virtualis kozterek alltak a rendelkezesukre az

xigyek megvitatasdra. Azonban a hdlbzat c61ja nemesak politikai forumok lelreho-

zasa volt; aktiv rcszvevdi voltak olyan muv6szek, akiket erdekeltek az ebben az uj

formaban rcjtdzkodo artisztikus lehetosegek. Az erdekldd6s kezdetben igen nagy

volt, nemesak a vdrosban, hanem azon kiviil is. Barom ev aiatt a virtualis kozos-

sdgnek otvenezer tagja lett, s 2000-re a szam szaznegyvenezerre emelkedett.

Azonban az ido mulasaval a kifejezetten politikai forumok iranti erdeklodes ero-

teljesen visszaesett; a kiserletet utolerte a kortars nem virtualis demokracia egyik

gyakori belegsege, a politikai apatia. Masfelol a probalkozas - az internetre jel-

lemzd altalanos tendencianak megfeleloen - gyorsan kommercializalodott, s a di-

gitalis demokracia mindinkabb uzleti vallalkozas formajat kezdte magdra olteni.

Am mondhatjuk azt, hogy bar a digitalis demokracia kozvetleniil, ‘forradalmi

uton’ talan tenyleg nem vezethetd be, de lchetseges egy masik, evoluci6s jellegti

atalakulas, amelyben a hagyomanyos parlamenti mechanizmusokat lepesrol lepes-

re atalakitja az internet, megpedig - a benne eleve jclcnlcvo szabadsagpotencial

erejenel fogva - egy jobban mukodo, demokratikusabb demokrdcia irdnydba. Nos,

az ezzel kapcsolatos tapasztalatok korantsem egy6rtelmuek. A k6rd6ssel foglalko-

zo szakirodalom figyelmeztet arra, hogy amennyiben a digitdlis demokrdcidt ugy

definialjuk, mint az arra irdnyulo kis6rletet, hogy a demokraciat a ter, az ido es az

egy6b fizikai feltetelek jelentette korldtok ndlkttl gyakoroljuk, akkor eloszor is pon-

tosan meg kcll hatdrozni a definicioban szerepld fogalmakat. Masfelol tudataban

kell lenniink annak, hogy legfeljebb klserletrol lehet beszelni, amely a politikaban

jelenleg meg dominans gyakorlatok es habitusok megvaltoztatasat tuzi ki celul.
38

A politikai tevekenyseg hagyomanyosan szemelyes talalkozasokon, gyuleseken,

gremiumokon zajlik, es kifejezetten verbalis, retorikus kepessegeket tetelez fel.

Ezzel szemben a digitdlis demokraciahoz a kepernyo elott iilo egyenek egeszen

mas tipusu keszsegei szuksegesek. Ugyanakkor figyelembe kell azt is venni, hogy

a hatalom sokat emlegetett szetszorodasa es uj tipusu - eppenseggcl az internet

segitsegevel torteno - koncentracioja egyidejuleg zajlo folyamat.39 Mert igaz

33 Theodore Roszak: Az informacio kultusza, avagy a szdmitogepekfolklorja es a gondofkodas igaz

muveszete. Fordilotta Gieler Gyongyi. Budapest, Europa, 1990. 251.
34 Hagen i. m. (32. lj.) 59-60.

35 Hagen i. ra. (32. lj.) 61.

36 Hagen i. in. (32. lj.) 63-64.

37 Manuel Castells: The Internet Galaxy. Reflections on the Internet, Business and Society. Oxford,

Oxford University Press, 2001. 146-155.

38 Jan van Dux; Models ol' Democracy and Concepts of Communication. In: Hacker - van Duk

(szerk.): i. m. (32. lj.) 30.

39 van Duk i. m. (22. lj.) 33—35.
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ugyan. hogy a nemzetdllami szuverenitas erodalddott, am ez egyaltalan nem jar

egyiitt az egyen fdlotti kontrollmechanizmusoknak - amelyet Foucault nyoraan
biohatalomnak szoktak nevezni40 gyengiilesevcl. A folyamat a vilaghalo kom-
mercializalodasanak sziiksegszeru velejaroja: a nagy globalis informatikai cegek
olyan atfogo szemelyisegprolilokat kepesek k6sziteni a felhasznalokrol, esztetikai

beallitottsaguktol es fogyasztasi szokasaiktol szcxualis preferenciaikig es politikai

szimpatiaikig vagy vallasi elkdtelezettsegeikig, amilyenrol a hajdani totalitarius

rendszerek hagyomanyos kezmuipari mddszerekkel dolgozo besugoi vagy titkos-

renddrei nem is almodhattak. Igaz ugyan, hogy ma meg a kis noverek korat eljiik,

vagyis az uralkodo rendszert leginkabb olyan virtualis feudalizmuskdnt lehetne

leimi,41 amelyben a kontroll monopoliuma tdbb szereplo kozott oszlik meg. Am az
eppen napjainkban zajlo vita a kiilonfele titkosszolgalatoknak atadott e-mail tartal-

makr61 legaMbbis jelzi azt, bogy ennek a virtualis feudal!zmusnak virtualis despo-

tizmussa valo atalakulasa. vagyis egyfajta globalis virtualis szuverennek. a megje-
lenese ma legaldbb annyira 'bennc van’ a technologiai pakliban, mint a digitalis

demokracia.

A dolog masik. oldala az, hogy bar a nemzetallamok - Manuel Castells kifejeze-

set hasznalva - sajkakent hdnyodnak a globalis kapitalizmus viharos tengeren,

ezeknek a sajkaknak a kapitanyai es tisztikarai nagyon is kepesek arra, hogy a

szamitogepes-vilaghalos technolbgianak a segitsegdvcl kiterjesszek az utasaik fo-

Iotti ellenorzes lehetoseget. A hagyomanyos nemzctdllami biirokraciakban megvan
a kepesseg arra, hogy infokraciava alakuljanak kt, ily modon megsokszoro2va azt

a hatalmi potencialt, amellyel kialakulasuk ota term6szetukn61 fogva rendel-

keznek.

Nem ketseges azonban, hogy az internet valoban elsorendu eszkozc a fcnnallo

hatalmat megkerdojelezo tarsadalmi mozgalmak szervezesnek. Manuel Castells,

dttckintve az utobbi evek ilyen jellegu megnyilvanulasait, 2012-es kouyveben resz-

letesen lefaja, hogyan sziiletnek meg ezek a mozgalmak, egy iddben foglalva el az
internet virtualis nyilvanos teret es a nagyvarosok valosagosan letezo nyilvanos

tereit. A ketfele kdztcr egy sajatos, hibrid szferava olvad ossze. Az internet mint
lenyegenel ibgva horizontalis es interaktiv tomegmedium - ez esetben valoban

a szabadsag tereve valik. Azonban Castells szerint tdbbrol van szo annal, hogy a
hatteret szolgaltato kommumkacios technologia szerepet toltene csupan be; nezete

szerint az autonomia kulturajanak szdvetcbcn ez az cgyik fd szal, A hatalmat op-

40 A fogalom alapvetd szerepetjatszik Michael Hardt es Antonio Negri egyfajta posztmodem roar-

xista szellemben megin bestsellereben: Empire. Cambridge, Massachusetts - London, England,

Harvard University Press, 2000. 22-41

.

41 Jan van Duk: Models of Democracy and Concepts of Communication. In: Hacker - van Dijk

(szerk.): i. m. (32. Ij.) 35.

KovAcs Gabor: A politikai demokracia sorsa az internet-galaxisban

ponald mozgalmak valoban halozatszeruek. Nincsen a tagsagtol elkiilonult veze-

t6s, mint ahogyan nincsen teteles program sem; ez utobbi nem is igen volna iehet-

seges a resztvevok nezeteinck sokfelesege miatt. Nem ertekkozosseg ez - az

ertekeknek a mozgalom gyakorlat^ban kcll kirajzolddniuk - hanem affektiv jelle-

gu egyuttlet (togetherness).
n Korunk digitalis forradalmai - ervel Castells - az

egydimenzios, kizarolag a diszkurziv gondolkodasra alapozodo Habermas-fele

nyilvanossag ideajaval szemben a tobbdimenzios, az emberi erzelmektol atjart

nyilvanossagban zajlanak. Az internet a represszio kiilonbdzd formait megjelenito

kepekkcl 6s videokkal olyan erzelmi kozosseget teremt, amelynek emocionalis di-

natnikdja a felh^borodastol a kozos cselekvest megalapozo remeny fele tart.
43 Fon-

tos szerepet jatszik az egyen i elszigeteltsegbol fakado - s a fennallo hatalmat ero-

sitd felelem falanak lebontasaban; megteremti a valtozas alapfeltetelet jelentd

‘nem vagyok egyedul’ erzeset.

KonkMzio

Castells teoriaja nyilvanvaloan nem kepes arra, hogy megoldja a digitalis demok-

racia koncepciojaval kapcsolatos dilemmakat. A meglevd repressziv intezmenyek

lebontasa egy dolog; ujak letrehozasa egy masik dolog. Hannah Arendt nem velet-

leniil hivta fel annak idejen a iigyelmet a felszabadulas es a szabadsag intezme-

nyes mcgalapozasa kozdtti alapvelo kuldnbsegre. Az interaet-galaxis vagy a digi-

talis dcmokrdcia lehetosegeire vonatkozo kerdes voltakeppen annak az immaron

legalabb szazdves dilemmanak a legujabb megjelenesi formaja, hogy egy uj tech-

nology kepes-e arra, hogy gyokeresen - es persze jo iranyban - atalakitsa az em-

beri lelezes strukturait, vagy pedig, eppen ellenkezoleg, behddol a (rossz) valosag-

nak, beilleszkedik a mar letezo gazdasagi cs hatalmi viszonylatokba. Az errdl

szolo vitanak megvan a maga koreografiaja. Kczdctben altalaban a technooplimista

hangok vannak tulsulyban, majd - parhuzamosan az uj tatelm&ny elterjedesevel

es hetkoznapiva valasaval - a legbigottabb hivok szivdbe is belopozik a ketely.

Most is valami hasonlonak vagyunk szemtanui. Ma mar a kilenevenes evek legra-

jongobb techno-boostersi is kdnytelenek beismemi: ugy fest, hogy az asztalnal

egy ideig tovabbra is uresen marad a Digitalis Politikai Megvalto szamara fenntar-

tott hely.

42 Manuel Castells: Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the internet Age.

Cambridge, Polity Press, 2012. 225.

43 Castells i. m. (42. Ij.) 14.


